
INFORMACJA 
o przebiegu wykonania budżetu za III kwartały 2014 roku 
 

 

  Zgodnie z art.37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Pyzdr podaje 

do publicznej wiadomości następujące dane: 

 

1.    Dane dotyczące wykonania budżetu gminy za III kwartały 2014 

  

 A. Dochody ogółem    -            17.028.008,00 

 B. Wydatki  ogółem    -                      15.834.028,69 

 

 A-B  Nadwyżka budżetowa   -                        1.193.979,31 

 

 A .DOCHODY 

 Na kwotę dochodów składały się dochody w następujących działach klasyfikacji 

 budżetowej: 

  

Oznaczenie 

działu 

Nazwa działu Rodzaj dochodów Kwota 

dochodów 

.010 Rolnictwo i łowiectwo  

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot 

podatku akcyzowego z zakupionego paliwa przez 

rolników,  wpływy z dzierżawy terenów nieleśnych 

274.096,15 

400 Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w wodę 

Wpływy za sprzedaż wody 11.814,27 

500 Handel Za rezerwację miejsc targowych 2.148,95 

600 Handel Wpłata na reontonty dróg z Wojewódzkiego Zarządu 

Geodezji i Kartografii w Poznaniu 
129.000,00 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu, dzierżawy , 

najmu składników majątkowych, wieczystego 

użytkowania, 

191.868,93 

750 Administracja publiczna Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, 

wpływy z kosztów upomnienia, zwroty za usługi 

telekomunikacyjne i energię, wpływy za media i 

śmieci 

98.927,23 

751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej i ochrony 

prawa oraz sądownictwo 

Dotacje Krajowego Biura Wyborczego 

na prowadzenie list wyborczych, środki na 

przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 

Europejskiego 

15.533,00 

756 Dochody od osób 

prawnych, fizycznych 

oraz jednostek 

nieposiadających 

osobowości prawnej 

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty 

skarbowej, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i 

podatku od spadków i darowizn 

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych oraz karty podatkowej 

 

3.969.850,81 

758 Różne rozliczenia Subwencje; oświatowa, wyrównawcza i 

równoważąca 
8.945.562,67 

801 Oświata i wychowanie Dochody z tytułu opłaty stałej w przedszkolach, 

refundacja opłaty za uczęszczanie do przedszkola 

dzieci z innych gmin 

298.971,07 



852 Pomoc społeczna Dotacje na różnego rodzaju zasiłki wypłacane przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

wpływy z usług opiekuńczych,  dochody w związku 

z obowiązkiem alimentacyjnym 

2.849.218,56 

853 Pozostałe zadania w 

zakreaie poltyki 

społecznej 

Środki na realizacje programu aktywizacji 

społecznej- "Bądźmy aktywni" 
46.720,00 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

– na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów 
137.141,00 

900 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

Wpływy z opłaty za odprowadzenie ścieków , 

wpływy z szaletów,  dobrowolne wpłaty 

mieszkańców na budowę wodociagu w 

Pyzdrach,wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska 

 

40.923,55 

926 Kultura fizyczna i sport Środki z funduszy europejskich- dofinansowanie 

Biegu Kazimierzowskiego oraz wpływy za 

korzystanie z siłowni 

16.231,81 

  razem= 17.028.008,00 

 

 

 B .WYDATKI 

 
 Na kwotę wydatków składały się wydatki w następujących działach klasyfikacji 

 budżetowej: 

  

Oznaczenie 

działu 

Nazwa działu Rodzaj wydatków Kwota 

wydatków 

.010 Rolnictwo i łowiectwo Wypłaty na zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w paliwie zakupionym na cele rolnicze, wydatki 

na melioracje, opłata za umieszczenie urządzeń w 

pasie drogowym, opracowanie dokumentacji 

dotyczącej przydomowych oczyszczalni ścieków, 

dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 

 

301.927,13 

600 Transport i łączność Naprawy bieżące dróg na terenie gminy i ulic w 

Pyzdrach , przebudowa ulicy Winnica, , 

przebudowa chodnika przy szkole w Lisewie, 

odśnieżanie i posypywanie dróg, aktualizacja map 

215.292,75 

630 Turystyka Remont i konserwacja pomostów pływajacych 5.006,10 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 

Usługi geodezyjne, wydatki związane z 

utrzymaniem budynków gminnych ( opał,  

energia), oraz wydatki na budynku będące pod 

zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej 

130.794,71 

750 Administracja publiczna Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu  

Miejskiego i jednostek budżetowych – zakup 

materiałów i wyposażenia , energia elektryczna i 

opał, usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, 

informatyczne, transportowe, wywóz nieczystości, 

szkolenia, utrzymanie porządku), wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń , opłaty, podatki, 

wydatki Rady Miejskiej, diety, delegacje, 

zakładowy fundusz socjalny, promocja gminy 

1.915.813,57 

751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców, 

oraz z przeprowadzeniem wyboróe do Parlamentu 
15.222,00 



państwowej Europejskiego 

754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona 

przeciwpożarowa 

Wydatki rzeczowe na utrzymanie Ochotniczych 

Straży Pożarnych, - opał, paliwo, akumulator , 

piece- OSP Lisewo i Pietrzyków, badania 

techniczne i ubezpieczenie pojazdów, badania 

lekarskie, usługi ksiegowe , dofinansowanie 

zakupu radiowozu 

131.153,77 

757 Obsługa długu 

publicznego 

Wydatki na spłatę odsetek od zaciagniętych 

kredytów i pożyczek 
95.952,47 

801 Oświata i wychowanie Wydatki na utrzymanie placówek oświaty 6.095.512,93 

851 Ochrona  zdrowia Wydatki związane z przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi i narkomami finansowane z 

wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

76.248,93 

852 Pomoc społeczna Wydatki na wszystkie świadczenia społeczne oraz 

wydatki związane z działalnością Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki 

rzeczowe, usługi, opłaty, wynagrodzenia i 

pochodne od nich) 

 

 

3.331.111,53 

853 Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej 

Wydatki na realizację projektu-  Bądźmy aktywni-   

współfinansowanego  ze środków europejskich 
37.863,33 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic 

szkolnych i opieką w czasie dowożenia uczniów, 

wydatki na wyprawki szkolne ,  stypendia socjalne 

i zasiłki szkolne 

 

234.444,75 

900 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

Wydatki na oświetlenie ulic i konserwację 

oświetlenia, wydatki na utrzymanie zieleni i 

czystości, wydatki za odbiór odpadów 

komunalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

zakup i montaż przystanku autobusowego w 

Ksawierowie 

Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych 

 

2.564.929,77 

921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

Dotacje dla gminnych instytucji kultury- Muzeum, 

Biblioteki, Centrum Kultury Sportu i Promocji 

Wydatki na remonty , utrzymanie i doposażenie 

świetlic wiejskich 

568.804,31 

926 Kultura fizyczna i sport Dotacja dla klubu WARTA oraz UKS Pyzdrskie 

Centrum Taekwon-do , nagrody, wydatki na zakup 

sprzętu sportowego – halowy turniej piłki nożnej, 

zakup kabin dla zawodników- boisko 

Nowoogrodowa, koszty sędziowania zawodów 

sportowych, 

113.950,64 

  razem= 15.834.028,69 

 

 

 2.  Na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu 

      europejskiego wydatkowano  w ciągu trzech kwartałów  2014 roku  kwotę - 

      1.600.104,95 zł . 
 

            3.   Gmina Pyzdry nie posiada na dzień 30.09.2014 roku wymagalnych zobowiązań o      

        których mowa w art.72.ust.1 pkt.4 ustawy o finansach publicznych. 



 

 

 4.    W ciągu trzech kwartałów 2014 r. Gmina Pyzdry otrzymała dotacje z budżetów  gmin 

        Lądek i  Kołaczkowo na pokrycie kosztów pobyty dzieci w tych gmin w przedszkolu w 

        Pyzdrach w łącznej kwocie:  8.623,74 zł 

                  Gminie Września udzielono dotacji w kwocie 9.316,84 zł przeznaczonej na pokrycie 

                   kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolu niepublicznym na na terenie 

                   gminy Września. 

 

    5.   W trakcie trzech kwartałów  2014 r. nie udzielono  poręczeń i gwarancji żadnym 

 podmiotom gospodarczym. 

 

    6.    Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych, prawnych                

 oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie  podatków   lub 

opłat udzielono ulg w postaci odroczeń  lub rozłożono spłatę na raty w kwocie 

 przekraczajacej 500 zł: 

  1.)   Józef Defitowski 

             oraz umorzeń wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn     

             umorzenia 

              1.)  Mieczysław Michalak -  222,00  zł   -  ważny interes podatnika 

  

   7.    W zakresie niepodatkowych dochodów gminy udzielono umorzeń należności 

            1.) Karolina Ostrowska – czynsz za lokal użytkowy – 2.750,15 + 334,28 zł - odsetki 

            2.) Jan Hofman – czynsz za mieszkanie i budynek gospodarczy – 111,20 zł + 0,87 zł 

                 odsetki 

            3.) Maria Szkudlarek – czynsz za mieszkanie  - 162,00 zł + 4,38 zł odsetki 

          

            Udzielono także pomocy publicznej rolnikom w postaci zwrotu podatku akcyzowego 

 

    8.    W ciagu pierwszych trzech kwartałów 2014 roku udzielono pomocy publicznej 

           następujacym podmiotom w zakresie pomocy de minimis- dofinansowanie   

 pracodawcom kosztów kształcenia pracownika młodocianego: 

 

1 Elektronika  - Tomasz Wiliński 

2 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego – Bogdan Kałowski 

3 Miechanika Pojazdowa – Andrzej Biegański 

4 ZUH – Bartosz Przydryga 

5 Sklep Spożywczy  - Małgorzata Tomaszewska 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Krzysztof Strużyński  


